
BROMCAL FITO
Voedingssupplement

De pectoraal siroop BROMCAL FITO bevat een unieke formule specifiek ontworpen om de keel te kalmeren en een
kalmerende invloed uit te oefenen op de luchtwegen.

Zijn aangename smaak en bestudeerde samenstelling verbinden de vitamine C met de deugden van de
geselecteerde planten.

EIGENSCHAPPEN
De pectoraal siroop BROMCAL FITO oefent een weldadige en verzachtende actie op de keel en de luchtwegen.
De siroop bevat een combinatie van planten waaronder: Groot kaasjeskruid, Koningskaars en Grote klaproos die
bijdragen tot de gezondheid van de luchtwegen, alsook Coleus forskohlii, Heemst, Rozenkransje en Langsporig
viooltje.
Hij bevat ook Echinacea purpurea dat, in associatie met vitamine C, bijdraagt tot het onderhouden van een goede
werking van het immuunsysteem.

GEBRUIKSAANWIJZING
Schudden voor gebruik.
Buiten de maaltijden innemen.

 Volwassenen: een gegradueerd maatlepeltje gevuld tot 15ml of een soeplepel, 3 tot 5 maal per dag.
 Kinderen vanaf 3 jaar: een gegradueerd maatlepeltje gevuld tot 10ml of 2 koffielepels, 3 tot 5 maal per dag.

De dagelijkse aanbevolen dosis niet overschrijden.
Kan zonder bezwaar langdurig gebruikt worden.
Te gebruiken voor de vervaldatum aangeduid op de verpakking: maand / jaar.

INGREDIËNTEN
Water, sacharose. Stabilisatoren: glycerine, ethanol, 0,63% geconcentreerd pectorale plantenextract*,

natriumascorbaat (Vitamine C, 170% ADH**), 0,18% Coleus forskohlii, 0,16% Echinacea purpurea. Aroma’s: koffie,

rum, cacao, vanilline, sinaasappelschilolie, kardamomolie, kaneelolie. Bewaarmiddel: natriumbenzoaat (E211).

*Samenstelling van concentraat van pectorale bloemsoorten: water, sacharoseoplossing, plantenextracten: kroonblad van Koningskaars

(Verbascum thapsus), kroonblad van Grote klaproos (Papaver rhoeas), hoofdje van Rozenkransje (Antennaria dioica), bloem van Groot

kaasjeskruid (Malva sylvestris), Heemstbloem (Althea officinalis ), bloem van Langsporig viooltje (Viola calcarata), ethanol, oranjebloesemwater

(aroma).

** ADH = Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

BEWARING
Op kamertemperatuur bewaren en tegen licht beschutten. Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Na
opening koel bewaren.

PRESENTATIE
Fles van 200ml.
Een maatlepeltje laat toe bij elke inname de juiste dosering te gebruiken.
Dit product is geen geneesmiddel. Dit is een voedingssupplement dat niet gebruikt mag worden ter vervanging van
een gevarieerde voeding, een evenwichtig dieet en een gezonde levensstijl.

FABRIKANT
Laboratoria STEROP, Scheutlaan 46-50 - 1070 Brussel - BELGÏE.

VERDELER
Belgische laboratoria PHARMACOBEL, Scheutlaan 46-50 - 1070 Brussel - BELGÏE.
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